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 A seguir temos as instruções necessárias para a construção de residências térreas 
usando os conceitos da alvenaria estrutural, desfrutando de suas vantagens na redução 
de custos com madeiras, concreto e ferros, como também no tempo de execução. 
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ALVENARIA ESTRUTURAL PASSO A PASSO 
Edificações de pequeno porte 

                                      

 O sistema autoportante tem como 
característica a distribuição do peso ao 
longo da parede. É obvio então, 
adotarmos um tipo de fundação que 
facilite sua transmissão para o terreno, ou 
seja, uma sapata corrida.   
 A escavação deve ser de no 
mínimo 60 cm e serve para quase todos 
os tipos de terreno, mesmo alagados 
como veremos a seguir. A única restrição 
é que não seja executada sobre 
ATERRO.  

Se a obra é nova o gabarito 
de tábua corrida é o mais indicado, 
mas em pequenas obras ou 
ampliações, o cavalete cumpre seu 
papel adequadamente. O único 
cuidado é o de não abalroá-lo com 
carrinho de mão. Nele fixamos a 
linha do eixo de parede e através 
desta tiramos as outras dimensões. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
profmarcopadua.net----------------------------ALV. ESTRUT. PASSO A PASSO--------------------------------------------------2 

 Há alguns tipos de terreno 
que podem desmoronar na 
escavação. A fixação de sarrafos de 
10 cm no solo mantem a largura 
adequada (40 cm) e facilitam o 
nivelamento em relação ao gabarito. 
Os caibros de fixação ficarão pelo 
lado de fora. Após a secagem da 
sapata de concreto essa madeira 
deve ser retirada servindo para 
outra etapa da obra.  

 Após a fixação dos sarrafos 
ao longo das futuras paredes, 
compactamos uma camada de brita 
com 3 cm sobre o solo. Em seguida 
despejamos a primeira camada de 
concreto (traço 1:3:6) com cerca de 
3 cm e acomodamos as barras de 
ferro (3 X 10 mm) dividindo os 
espaços igualmente. As barras 
ficarão soltas, tomando-se o 
cuidado para que não se encostem 
umas as outras. 

 
 
 Após a distribuição das 
barras completamos a concretagem 
até a borda do sarrafo que também 
dará a sapata a altura desejada (10 
cm). Esta estrutura, que nada mais é 
do que um alargamento da base 
impedirá que a parede afunde no 
terreno. 
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 Quando houver alagamento 
pelo lençol freático, ou por 
ocorrência de chuvas, devemos 
drenar toda a água antes da 
concretagem. Se for água do 
subsolo, o nível levará mais de hora 
para elevar-se, tempo suficiente 
para concretar a sapata. A 
consistência pastosa é mais 
indicada. Quando a água retornar 
não comprometerá o trabalho. 

 
 
 Se houver muitos alicerces a 
serem executados, o melhor a fazer 
é drenar as valas através de bombas, 
que podem ser locadas. Se não, 
basta escavar um poço na 
extremidade de cada vala e usar um 
recipiente qualquer.  

 
 A primeira fiada de blocos 
assentada sobre a sapata de 
concreto deve ter 20 cm de 
largura. Será assentada com a 
boca para cima e concretada, 
servindo de cinta de amarração e 
reforçando a sapata de concreto. 
Podemos usar os blocos canaleta, 
mais caros, ou preparar os 
comuns quebrando as divisórias.  
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 Geralmente assentamos os 
blocos no dia seguinte a 
concretagem. Fixando as peças no 
concreto fresco ou com 
argamassa. A canaleta formada 
deverá conter uma barra de ferro 
de 10 mm e concretada no traço 
1:2,5:4 tomando-se o cuidado de 
deixar um arranque de ferro onde 
forem locadas as colunas (reforço 
vertical). 

 
 
 
Se o nível da água voltar a 

subir a ponto de atrapalhar o 
trabalho, nova drenagem deverá 
ser efetuada. Precisamos de um 
leito seco para montar as 
canaletas e concretá-las.  

Após o término das 
canaletas, passamos a posicionar 
os blocos estruturais que 
substituirão os pilares 
convencionais. São blocos 
padronizados e de grande 
resistência, vazados e com dois 
furos. Somente um furo deve ser 
preenchido. A barra de ferro de 10 
mm subirá por dentro do furo e 
poderá ser emendada de metro em 
metro. A locação desse reforço 
estrutural se dá em média a cada 
3,5 m e não necessariamente nos 
cantos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Obs.: A concretagem do contra piso nesta fase além de manter a limpeza e segurança da 
obra, favorece a recuperação da argamassa usada no revestimento das paredes. 
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 A altura do alicerce 
dependerá muito das condições do 
terreno e deste em relação ao 
nível da rua. De qualquer forma 
as fiadas subseqüentes serão feitas 
com blocos de 14 cm de largura 
sendo que a ultima deverá formar 
nova canaleta. Usando o próprio 
bloco assentado com a boca para 
cima ou o bloco canaleta. Será 
preenchido com concreto e uma 
barra de ferro de 10 mm. Este será 
o nível interno da residência.  

 Após a concretagem da 
canaleta o alicerce estará pronto 
para receber um revestimento 
impermeável nos dois lados, 
exceto a sapata de concreto. O 
traço indicado é 1:3 (cimento e 
areia) com adição de Vedacit. 
Após a secagem recomenda-se a 
pintura com uma tinta betuminosa 
qualquer. Poderemos então, 
iniciar as obras de aterro. 

 Executada a compactação 
do aterro em camadas máximas de 
30 cm e pulverização de água, 
cobrimos a área com uma camada 
de brita com 3 cm, também 
compactada. Sobre a brita 
trançamos uma malha de ferros 
finos (3,4 mm) em quadros de 
30X30 cm. Em volta um sarrafo 
deve ser fixado com altura de 5 a 
7 cm. O concreto a ser utilizado 
poderá estar no traço 1:3:5.    
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 Após a secagem do contra 
piso iniciamos a elevação da 
alvenaria estrutural. As esperas de 
ferro determinam a posição em 
que deverão ser assentados os 
blocos estruturais. Esses blocos 
substituirão os pilares 
convencionais como já 
demonstramos nos alicerces.  

 O assentamento dos blocos 
se dá a partir das extremidades em 
direção ao centro (sempre). A 
amarração das fiadas, ou seja, o 
desencontro das juntas é importante 
na distribuição do peso ao longo da 
parede. Entre as colunas de blocos 
estruturais usamos blocos de 
vedação comuns que servirão de 
fechamento. A única exigência é a 
que tenham a mesma espessura, 
pois facilitará o revestimento. 

 
 
 A cada 5 fiadas 
preenchemos a coluna formada 
pelos blocos vasados com 
concreto no traço 1:3:5 usando-se 
pedra nº 1 e adensando o mesmo 
com um pedaço de ferro. Este 
procedimento além de evitar 
“bicheira” garante a estabilidade 
da alvenaria.  
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 Sobre os vãos de portas e 
janelas, como também sob esta 
ultima, devemos fazer um reforço 
com blocos canaleta para melhor 
distribuição do peso. Esta peça 
deverá passar no mínimo 30 cm 
para cada lado e só. Conhecida 
como verga e contra verga elas 
utilizam concreto 1:2,5:4 e uma 
barra de ferro 10 mm, 
complementando a alvenaria 
estrutural.    

 
 A barra de ferro de 10 mm 
que reforçará a coluna formada 
pelos blocos estruturais pode ser 
emendada de metro em metro 
para que passem por dentro dos 
mesmos quando do assentamento. 
Nos prédios executados com essa 
técnica é feito um óculo (furo) na 
base do bloco onde se dará a 
emenda.  

 
 Podemos observar nestas 
duas fases da construção a 
comprovação do sistema, pois 
vemos a da frente já com 
acabamento e a posterior agora 
pronta para receber a laje pré-
fabricada. Observem a diferença 
na coloração dos blocos 
estruturais, mais compactos, 
caracterizando o encontro de 
parede.   
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 A aparência da alvenaria 
estrutural é uniforme, pois, não 
revelam estruturas de concreto 
como pilares e vigas. Os mesmos 
estão embutidos. Além de ser um 
processo rápido economizamos na 
compra de madeiras, na execução 
de formas e armaduras como 
também no volume de concreto a 
ser utilizado. 

 
 
 Ao término da alvenaria 
executamos nova cinta de 
amarração (blocos canaleta; 
concreto 1:2,5:4; uma barra de 
10 mm) para receber a laje pré-
fabricada. Esta estrutura 
complementará a rigidez do 
conjunto. 

 
 
 
 Este sistema não precisa 
ser poupado como vemos nesta 
foto. A laje utilizada é composta 
por lajotas cerâmicas 
tradicionais. As de isopor são 
mais leves evidentemente. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
profmarcopadua.net----------------------------ALV. ESTRUT. PASSO A PASSO--------------------------------------------------9 
 

 A concretagem da laje é 
feita no traço 1:3:5 utilizando-se 
pedra nº 1 e 2 no moldes 
convencionais. A capa de 4 cm 
pode ser garantida com um 
gabarito de madeira. Tábuas 
devem ser previstas para a 
circulação. O embutimento das 
tubulações de elétrica deve 
merecer tratamento especial, 
pois, podem amassar na 
concretagem, dificultando a 
passagem dos fios.  

 Após a execução da laje 
montamos a estrutura do telhado 
geralmente apoiado em oitão de 
alvenaria. As telhas podem ser de 
qualquer tipo. As da foto são de 
argila do tipo “Romana”. O 
revestimento interno pode receber 
gesso diretamente sobre os 
blocos. Externamente as camadas 
de chapisco, emboço e reboco 
completam a proteção das 
paredes. 

 
 
 
         As soluções apresentadas 
são práticas, econômicas e ao 
mesmo tempo seguras. O 
resultado demonstra os 
objetivos alcançados. 


